Uitnodiging
Welkom bij ZZP-netwerk Bommelerwaar.

Donderdagavond 2 april willen we met jou in kaart brengen wat jij en de andere aanwezige ZZP’ers uit
dit netwerk willen halen.
Meer kennis over LinkedIn of Insta? Op financieel vlak: meer inzicht in de KOR of de verplichte AOV?
Of is voor jou het netwerken an sich juist belangrijk? Vertel het ons op donderdag 2 april.
We starten die avond al meteen met kennis delen:

Ondernemerscollege: ‘Strategie voor ZZP’ers in 20 minuten’
Levert social media niet op wat je gehoopt had? Heb je last van een grillige omzet? Of heb je het idee
dat je met het verkeerde bedrijf bezig bent? Grote kans dat er iets scheef zit in jouw strategie. Dat merk
je wel, maar je weet niet goed waar het probleem precies zit.
Businesscoach Joyce Kooijman geeft in deze lezing praktische adviezen en verhelderende inzichten
over hoe je de strategie van jouw eenmanszaak bepaalt. Ontdek hoeveel logischer jouw marketing en
interne organisatie eruit komt te zien als je weet wat jouw bedrijfsstrategie is.
Joyce Kooijman staat bekend om haar boerenverstand en het simpel maken van lastige
ondernemersdilemma’s. Ze is gespecialiseerd in het adviseren van ZZP’ers op het gebied van strategie,
marketing en interne organisatie. Vanuit haar kantoren in Rossum en Dreumel begeleidt ze
ondernemers uit heel Nederland.

Programma en aanmelden
Donderdag 2 april a.s. van 17.00 tot ca. 19.00 uur

17.00 uur

Inloop met broodje en soep

17.30 uur
•

Introductie door gemeentes Zaltbommel en Maasdriel

•

‘Strategie voor ZZP’ers in 20 minuten’ door Joyce Kooijman

•

‘Aan de slag’ (interactief gedeelte)

•

Kennismaking met ZZP-Nederland door Bernhard van Hamburg

18.45 uur

Samenvatting en vervolg
Informeel drankje en netwerken

Locatie: Het Groene Huis in Zaltbommel, Hogeweg 11 in de rechtervleugel van het Gemeentekantoor.
Parkeren kan aan de overzijde van de Hogeweg.

Aanmelden
Neem gerust een collega zzp’er mee!
Graag ontvangen wij jouw aanmelding via ondernemers@bommelerwaard.nl uiterlijk 26 maart a.s.
Kun je die avond niet, maar wil je wel op de hoogte blijven? Stuur ons dan ook even een mail.

Met vriendelijke groet,
Nanette van Dishoeck
Leo Monhemius
Maarten Mulder
Monique van de Vall

